
 

รายงานผลการดำเนินงาน 
แผนปฏิบัตกิารส่งเสรมิคณุธรรม 

สำนกังานสภานโยบายการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สอวช.) 

 ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 256๓ (ฉบับปรบัปรงุ) 

 

 
รอบ ๑๒ เดอืน (ระหวา่งวนัที่ 1 ตลุาคม 256๒ - วนัที่ ๓๐ กันยายน 256๓) 

 
สำนกังานสภานโยบายการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์

วิจยัและนวตักรรมแห่งชาต ิ(สอวช.) 
กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 

 



 
แบบรายงานผลการดำเนนิงานตามแผนปฏบิตัิการสง่เสรมิคุณธรรม 

สำนักงานสภานโยบายการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สอวช.) ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
รอบ ๑๒ เดอืน (ระหวา่งวนัที ่1 ตลุาคม 256๒ - วนัที ่๓๐ กนัยายน 256๓) 

……………………………………….. 
 

 

สว่นที ่๑ ขอ้มลูแผนงาน 
แหล่งงบประมาณ :  - 
โครงการตามแผนงาน :  โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ชือ่งบดำเนนิงาน : - 
 
สว่นที ่๒ ผลโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
โครงการ/กจิกรรม : จำนวน ๑๖ กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๖ กิจกรรม / คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
การใชจ้า่ยงบประมาณ : - 
 
สว่นที ่๓ ผลตวัชีว้ดัเชงิยทุธศาสตร ์ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร์ที ่๑ วางระบบรากฐานการเสรมิสร้างคณุธรรมใน สอวช. : 
 ๑) ร้อยละบุคลากรของ สอวช. ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ ๘๐ (จำนวน ๑๐ กิจกรรม) / ผลที่ได้ ร้อยละ ๑๐๐ 
ยุทธศาสตร์ที ่๒ สรา้งความเขม้แข็งในระบบการบรหิารจดัการดา้นสง่เสริมคุณธรรมใหเ้ปน็เอกภาพ : 
 1) หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จำนวน ๑ แผน / ผลที่ได้ จำนวน ๑ แผน 
 ๒) ระดับการประเมินองค์กรคุณธรรมของ สอวช. (ระดับ ๓ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ) / อยู่ระหว่างดำเนินงาน 
 
 
 
 

  รอบ 6 เดอืน 

  รอบ 12 เดอืน 

- 1 - 



ตารางแสดงผลการดำเนนิงานตามแผนปฏบิตัิการสง่เสริมคณุธรรม สอวช. ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
รอบ ๑๒ เดอืน (ระหวา่งวนัที ่1 ตลุาคม 256๒ - วนัที ่๓๐ กนัยายน 256๓) 

 

โครงการ/กจิกรรม กลุม่เปา้หมาย ตวัชีว้ดั/คา่เปา้หมาย ผลการดำเนนิงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ผูร้บัผดิชอบ 
งบบรูณาการ งบหนว่ยงาน ผลเบกิจา่ยจรงิ 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 วางระบบรากฐานการเสรมิสรา้งคณุธรรม ใน สอวช. 
กลยุทธ์ ๑) วางระบบรากฐานการใช้วัฒนธรรมไทยเปน็ฐานในการเสริมสร้างคุณธรรม 

1) การขับเคลื่อนอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม (อววน.) ด้วยหลักคุณธรรม ดังนี ้

1.1) กิจกรรมส่งเสริม
สถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ได้แก ่
1.1.1) พิธีบำเพ็ญกศุลและ
กิจกรรมน้อมรำลึกเนือ่งใน
วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

พนักงานของ 
สอวช. 

ร้อยละบุคลากรของ  
สอวช. ที่เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ที่ 
สอวช. จัดกิจกรรมหรือ
ร่วมกับ ศปท.อว. 
(ร้อยละ ๘0) 
(จำนวน ๑๐ กิจกรรม) 

รอบ ๑๒ เดือน จำนวน ๑๐ กิจกรรม ร้อย
ละบุคลากรของ สอวช.ที่เข้าร่วมกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 
มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 4 คน 
โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต ์
https://www.nxpo.or.th/th/2508/ 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

สอวช. 

๑.๑.๒) พิธีวางพานพุ่มและ
ถวายราชสักการะเพื่อ
เทิดพระเกียรติ “พระบิดา
แห่งเทคโนโลยีของไทย” 

มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๕ คน 
โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
https://www.nxpo.or.th/th/2600/ 
 

- - - 

๑.๑.๓) พิธีวางพวงมาลา
ถวายบังคมพระบรมราชา
นุสรณ์พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่อง
ในวันคลา้ยวันสวรรคต 

มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๕ คน 
โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
https://www.nxpo.or.th/th/2899/ 

- - - 

- ๒ - 



โครงการ/กจิกรรม 
กลุม่เปา้หมาย 

 
ตวัชีว้ดั/คา่เปา้หมาย ผลการดำเนนิงาน 

งบประมาณ (บาท) 
ผูร้บัผดิชอบ 

งบบรูณาการ งบหนว่ยงาน ผลเบกิจา่ยจรงิ 
1.1.๔) พิธีทำบุญตักบาตร
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 

พนักงานของ 
สอวช. 

 มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๖ คน 
โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
https://www.nxpo.or.th/th/2967/ 
 

- - -  

1.1.5) สอวช. จัดพิธีถวาย
พระพรชัยมงคล และพิธี
ถวายสัตยป์ฏิญาณ เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๔๐ 
คน โดยเผยแพร่ผา่นเว็บไซต์ 
https://www.nxpo.or.th/th/5209/ 

   

๑.๑.๖) สอวช. ร่วมพิธีวาง
พุ่มดอกไม้ ถวายราช
สักการะพระบรมราชานุ
สาวรีย์ รัชกาลที่ 4 

มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๕ คน 
โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
https://www.nxpo.or.th/th/5514/ 

   

๑.๓) กิจกรรมวิถีวัฒนธรรม
ไทย และสืบสานประเพณี
ไทย  
๑.๓.๑) พิธีทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 
พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
 

พนักงานของ 
สอวช. 
 

 

 
 
 

มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๖ คน 
โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
https://www.nxpo.or.th/th/3259/ 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

  

- ๓ - 



 

โครงการ/กจิกรรม กลุม่เปา้หมาย ตวัชีว้ดั/คา่เปา้หมาย ผลการดำเนนิงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ผูร้บัผดิชอบ 
งบบรูณาการ งบหนว่ยงาน ผลเบกิจา่ยจรงิ 

๑.๔) การส่งเสริมบทบาท
การมีส่วนร่วมต่อสังคม และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๑.๔.๑) โครงการส่งเสริม
บทบาทการมีส่วนร่วมต่อ
สังคม หัวข้อ “MHESI สาน
ฝันปนันำ้ใจ ปลูกฝังเด็กไทย          
ไม่โกง” 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๒ คน 
(ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับโครงการ)  
โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
https://www.nxpo.or.th/th/3437/ 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 

๑.๔.๒) สอวช. ร่วมระดม
ทุนจัดซื้ออุปกรณ์ และ
ประดิษฐ์ Face shield เพื่อ
มอบให้โรงพยาบาลที่ขาด
แคลน ในการต่อสู้กับการ
แพร่ระบาดของ COVID-
19 

ผู้บริหารและพนักงาน สอวช. รว่มระดมทุน
จัดซื้ออุปกรณ์ และประดิษฐ์ Face shield 
จำนวน 200 ชิ้น มอบให้กับ โรงพยาบาล
ปัตตานี จ.ปัตตานี และโรงพยาบาล
นราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธวิาส เพื่อใช้
ประโยชน์ต่อไป โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
https://www.nxpo.or.th/th/3947/ 

     

๑.๔.๓) โครงการ สอวช. 
เราไม่ทิ้งกัน ลงพื้นที่ร่วมกับ 
พม. และบริษัทเอกชน ลุย
แจกถุงยังชีพ 12 ชุมชน 
รวม 283 ครัวเรือน ที่
ความช่วยเหลือเข้าไม่ถึง 

ผู้บริหารและพนักงาน สอวช. นำสิ่งของ
อุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต
จัดใส่ถุงยังชีพเพื่อนำไปมอบให้กับ
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยทีไ่ด้รับผลกระทบ
จากโควิด-19 ใน 12 ชุมชน เขต
กรุงเทพมหานคร โดยเผยแพร่ผา่นเว็บไซต์ 
https://www.nxpo.or.th/th/5551/ 

    

- ๔ - 



๑.4.4) กิจกรรม “สอวช. 
รวมพลัง ส่งต่อความรัก 
มอบจักรยานให้เด็กนักเรียน
ขาดแคลนโรงเรียนบ้านคอ
วัง จ.นครปฐม” เมื่อวันที่  
6 ก.พ. 63 ณ สามพราน  
ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม 

  คณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกัน
ประกอบรถจักรยาน และส่งมอบจักรยาน
จำนวน 12 คัน ให้กับนักเรียนโรงเรียน
บ้านคอวัง ต.บ้านยาง อ.เมืองนครปฐม จ.
นครปฐม เพื่อให้เด็ก ๆ นักเรียนที่
ครอบครัวขาดแคลนไดน้ำรถจักรยานไปใช้
ในการเดินทางมาโรงเรียน และใช้ใน
ชีวิตประจำวนั โดยเผยแพร่ผา่นเว็บไซต์ 
https://www.nxpo.or.th/th/3579/ 

    

2) ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ สร้างคนดีและคนเก่งในทุกระดบั รวมทั้งสร้างความตระหนักด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม ให้แพร่หลาย 
และเป็นทีย่อมรับกับทุกภาคส่วนของประเทศ ภายใต้รากฐานวฒันธรรมไทย 
๑) การสร้างพนักงานรุ่น
ใหม่ของ สอวช. ให้มีสำนึก
ไม่โกงและป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต/การมี
คุณธรรม จริยธรรม 
 

พนักงานของ 
สอวช. 

ร้อยละพนักงานใหม่
ของ สอวช.ที่เข้าร่วม
กิจกรรมกับ ศปท.อว. 
(ร้อยละ ๘๐) 

พนั กงานรุ่น ใหม่ของ สอวช . เข้ าร่วม
โครงการฝึกอบรม “เครือข่ายคนรุ่นใหม่ 
สร้างสังคมไทยไม่โกง” จำนวนทั้งหมด 14 
คน จากจำนวนพนักงานรุ่นใหม่ที่แจ้งเข้า
ร่วม ๑๔ คน (ร้อยละ ๑๐๐) 

- - - สอวช. 
ภายใต้

กิจกรรมของ 
ศปท.อว. 

๒) การเชิดชูผูไ้ด้รับรางวัล
เชิดชูเกียรติ 

 3) จำนวนบุคลากรที่
ได้รับคัดเลือกเป็นคนด ี
(๑ คน) 

ผลการคัดเลือกบุคลากรของ สอวช. ได้แก่ 
นายยงยุทธ โทอิ้ง ตำแหน่ง ผู้ชว่ยหัวหน้า
งาน (พัฒนาระบบเครือข่ายและ
สารสนเทศ) 
 

- - - สอวช. 
ภายใต้

กิจกรรมของ 
ศปท.อว. 

ยทุธศาสตรท์ี ่๑ งบประมาณรวมทัง้สิน้ - - -  
 

 

 

- ๕ - 



โครงการ/กจิกรรม กลุม่เปา้หมาย ตวัชีว้ดั/คา่เปา้หมาย ผลการดำเนนิงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ผูร้บัผดิชอบ 
งบบรูณาการ งบหนว่ยงาน ผลเบกิจา่ยจรงิ 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 สรา้งความเขม้แขง็ในระบบการบรหิารจดัการดา้นการสง่เสรมิคณุธรรมให้เปน็เอกภาพ 
กลยุทธ์ ๑) สร้างและพฒันาระบบการบริหารจัดการด้านส่งเสรมิคุณธรรมและเสริมสร้างความเป็นเอกภาพแก่สถาบนั/องค์กรในสังคม 
๑) ประชุมเชงิปฏิบตัิการ 
เร่ือง การจัดทำแผนปฏบิัติ
การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และแผน 
ปฏิบัติการสง่เสริมคุณธรรม 
อว. และ สอวช. (พ.ศ. 
๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) และ
แผนปฏบิัติการประจำปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ณ วันอังคารที่ ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ณ ห้องแมจิก ๒ ชั้น ๒ 
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพ 
 

 - หน่วยงานมีแผน 
ปฏิบัติการสง่เสริม
คุณธรรม 
(1 แผน) 
 

มีแผนปฏบิัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี
งบประมาณ 2564 (1 แผน) โดยเผยแพร่
ผ่านเวบ็ไซต์ http://anti-
corruption.nxpo.or.th/?p=1429   
 
 

 

- - - สอวช. 

2) การรายงานผลการ
ดำเนินงาน และ
ข้อเสนอแนะ 

- ร้อยละความสำเร็จของ
ของการดำเนินงานตาม
แผนปฏบิัติการส่งเสริม
คุณธรรมของ สอวช. 
(ร้อยละ ๑๐๐) 

ในรอบ ๑๒ เดือน (มีจำนวน ๑๖ กิจกรรม 
ดำเนินการแลว้เสร็จ จำนวน ๑๖ กิจกรรม) 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

- - - สอวช. 

 

 

- ๖ - 



โครงการ/กจิกรรม กลุม่เปา้หมาย ตวัชีว้ดั/คา่เปา้หมาย ผลการดำเนนิงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ผูร้บัผดิชอบ 
งบบรูณาการ งบหนว่ยงาน ผลเบกิจา่ยจรงิ 

3) เสริมสร้างความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
แนวทางการประเมินองค์กร
คุณธรรมรวมถึงการจัด
กิจกรรมที่เก่ียวข้อง 

- หน่วยงานเป็นองค์กร
ส่งเสริมคุณธรรม 
(ระดับ ๓ องค์กร
คุณธรรมต้นแบบ) 

สอวช. เข้าร่วมโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง การขับเคลื่อนกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวัตกรรม สู่การเป็นองค์กรคุณธรรม เมื่อ
วันที่ ๗ สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมปริ๊นซ์
พาเลซ มหานาค กทม. 

- - - สอวช. 

๔) จัดทำประมวลจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการอำนวยการ 
สอวช. ผู้อำนวยการ สอวช. 
และพนักงานของ สอวช. 

 หน่วยงานมีประมวล
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ
อำนวยการ สอวช. 
ผู้อำนวยการ สอวช. 
และพนักงานของ 
สอวช. (๑ ฉบับ) 

สอวช. ได้จัดทำข้อบังคับ กอวช. ว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ
อำนวยการ ผู้อำนวยการ และพนักงานของ 
สอวช. พ.ศ. 2563 โดยเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ http://anti-
corruption.nxpo.or.th/?p=1485 

- - - สอวช. 

ยทุธศาสตรท์ี ่๒ งบประมาณรวมทัง้สิน้ - - -  
ยทุธศาสตรท์ี ่๑ + ๒ งบประมาณรวมทัง้สิน้ - - -  
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ภาพโครงการ/กจิกรรม ตามแผนปฏบิัตกิารส่งเสรมิคุณธรรม สอวช. ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รอบ ๑๒ เดอืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 วางระบบรากฐานการเสรมิสร้างคณุธรรม ใน สอวช. 

1) พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารอุดมศึกษา 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถ.ศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 

 
2) พิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะเพ่ือเทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สป.อว. 

 

 

 

 

 

- ๘ - 



๓) พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี 

 

 

 

 

 

 

 

๔) พิธีทำบุญตักบาตรเพ่ือน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารอุดมศึกษา 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 

 

 

- ๙ - 



5) สอวช. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

๖) พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  
และบริเวณหน้าลานพระบรมราขานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ๑๐ - 



๗) สอวช. ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซอยโยธี เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

๘) โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม หัวข้อ “MHESI สานฝันปันน้ำใจ ปลกูฝังเด็กไทยไม่โกง” 
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๙) กิจกรรม “สอวช. รวมพลัง ส่งต่อความรัก มอบจักรยานให้เด็กนักเรียนขาดแคลนโรงเรียนบ้านคอวัง จ.นครปฐม” เมื่อวันที่  6 ก.พ. 63 ณ สามพราน ริเวอร์ไซด์ 
 จ.นครปฐม 
 

 

 

 

 

 

 

๑๐) สอวช. ร่วมระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ และประดิษฐ์ Face shield เพ่ือมอบให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลน ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของ COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ๑๒ - 



๑๑) โครงการ สอวช. เราไม่ทิ้งกัน ลงพื้นที่ร่วมกับ พม. และบริษัทเอกชน ลุยแจกถุงยังชีพ 12 ชุมชน รวม 283 ครัวเรือน ที่ความช่วยเหลือเข้าไม่ถึง 

 

 

 

 

 

 

 

 
๑๒) การเชิดชูผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ บุคลากรของ สอวช. ได้แก่ นายยงยุทธ โทอ้ิง ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้างาน (พัฒนาระบบเครือข่ายและสารสนเทศ) 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ  

๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม อว. (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) และ
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องแมจิก ๒ ชั้น ๒ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพ 
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